
Vilniaus paveikslų galerijos darbo laikas
Antradieniais–šeštadieniais 11.00–18.00 val. 
Sekmadieniais 12.00–17.00 val.

Nedirba pirmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis
Dienomis prieš valstybines šventes dirba valanda 
trumpiau nei įprastai

Bilietų kainos
Suaugusiesiems – 6 Eur
Kaina su nuolaida – 3 Eur

Ikimokyklinio amžiaus vaikams, neįgaliesiems, 
Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams 
lankymas nemokamas

Ukrainos piliečiams lankymas, užsiėmimai ir 
ekskursijos nemokami

Užsiėmimai ir ekskursijos 
vyksta antradieniais–šeštadieniais 11–17 val., 
sekmadieniais – 12–16 val. 

Užsiėmimo kaina vienam vaikui – 3 Eur, 
suaugusiajam – 5 Eur, šeimai – 6 Eur, 
grupei virtualus užsiėmimas – 20 Eur 

Ekskursijų kaina 
lietuvių kalba – 20 Eur, 
kita kalba – 25 Eur 

Moksleivius lydintis mokytojas, ikimokyklinukai, 
našlaičiai ar tėvų globos netekę vaikai, neįgalieji ir juos 
lydintys asmenys užsiėmimus lanko nemokamai  

Į EKSKURSIJAS IR EDUKACIJAS 
BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA  
el. paštu: gidai.vpg@lndm.lt, 
tel.: (8 5) 261 1685 arba (8 659) 58 056  

Adresas: Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius 
Tel. / faks. (8 5) 261 1685 
vpg@lndm.lt

„Iš nusidėjėlių  
didžiausia“:

ED
U

KA
C

IN
Ė 

 P
A

RO
D

O
S 

 P
RO

G
RA

M
A

  

Vladislovo 
Neveravičiaus 

paveikslas 
„Atgailaujanti 

šv. Marija 
Magdalietė“ 



Viešos paskaitos 

Gegužės 24 d. 17 val.
dr. Rūta Janonienė 
„Vladislovas ir Aloyzas Neveravičiai –  
likimų paralelės“

Birželio 7 d. 17 val. 
Dalia Tarandaitė 
„Kopijos Lietuvos muziejuose“ 
 

Rugsėjo 20 d. 17 val. 
dr. Sigita Maslauskaitė 
„Šv. Marijos Magdalietės ikonografijos genezė: 
bevardė nusidėjėlė, Mortos sesuo ar  
iš demonų išvaduota moteris?“
 

Spalio 25 d. 17 val. 
dr. Jolita Mulevičiūtė 
„Pavojinga lytis: moters kūnas XIX a.  
estetikos, moralės ir medicinos diskursuose“
 

Lapkričio 8 d. 17 val. 
Linas Lukoševičius 
„Vladislovo Neveravičiaus paveikslo 
„Atgailaujanti šv. Marija Magdalietė“ 
restauravimas ir tyrimai“

Ekskursijos 

Nemokamos sekmadienio ekskursijos 
su muziejaus gidu* ** 

Gegužės 22 d. 13 val.  
Birželio 12 d. 13 val.  
Liepos 17 d. 13 val.  
Rugsėjo 18 d. 13 val.  

Vladislovo Neveravičiaus (1814/1815–1891) 
paveikslas – meistriškai atlikta ambicinga 
Jeano Baptiste’o Lodewijko Maeso (1794–1856) 
kūrinio interpretacija. Rodytas didžiausiuose 
Europos miestuose kaip vieno paveikslo paroda, 
jis sutraukdavo minias smalsuolių ir buvo 
tituluojamas šedevru, neabejotinu dailininko 
triumfu. Kokios buvo kūrinio populiarumo 
priežastys? Ekskursijoje išgirsite ne tik atsakymą 
į šį klausimą, bet ir daugybę su garsiuoju 
paveikslu susijusių faktų, susipažinsite su 
paties dailininko ir jo vaizduojamos šventosios 
gyvenimo istorijomis. 

Ekskursijos trukmė – 45–60 min., ji skirta 
vyresnio amžiaus mokiniams ir suaugusiesiems.  
  

*  Ekskursiją su muziejaus gidu galima 
užsisakyti individualiai iš anksto 
susitarus el. paštu arba telefonu. 

**  Nemokamoje ekskursijoje dalyvaujama 
įsigijus muziejaus lankytojo bilietą.

Edukaciniai  
užsiėmimai

Edukacinis užsiėmimas  
„Kopijavimas dailėje“

Nuo seniausių laikų jauni dailininkai amato 
mokydavosi kopijuodami garsiųjų meistrų 
darbus. Ne vienas jų galiausiai pralenkė savo 
mokytojus. Ekskursijoje plačiau susipažinsite su 
kopijavimo reiškiniu dailėje ir kodėl jis buvo toks 
populiarus, o praktinėje dalyje, pasitelkę kalkinį 
popierių, kopijuosime vaikų pasirinktą XIX a. 
dailininko Vladislovo Neveravičiaus paveikslą. 
  
Užsiėmimo trukmė – 1–1,5 val.,  
jis skirtas ikimokyklinio ir  
jaunesnio amžiaus mokiniams.  
 

Edukacinis užsiėmimas  
„Piešimas per tinklelį“ 

Viena seniausių kopijavimo technikų 
yra piešimas per tinklelį. Užsiėmimo 
metu aplankysime parodą, ieškosime joje 
eksponuojamų paveikslų skirtumų ir patys 
išbandysime tinklelio techniką.

Užsiėmimo trukmė – 1,5 val.,  
jis skirtas 5–8 kl. moksleiviams.


